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শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বাশষ িক জশিপ ২০২১ 

Education Institution Annual Survey 

পাবশিক শবশ্বশবদ্যািয় সম্পশকিি িথ্য ছক 

িথ্য প্রদাননি িাশিখ:----------------- প্রতিষ্ঠান ক াড (EIIN): 

 (ব্যানবেইস পূরণ  রবে) 

        

 
GIS 

(তিআইএস)  

অক্াাংশ (Latitude):                         

[প্রন াজয ক্ষক্ষনে এক বা একাশিক টিক (∙) 

শিহ্ন শদন] 

দ্রাতিমাাংশ (Longititude):                        

 

     

ক্ষসকিন ১: ক্ষ ৌশিক িথ্য (ক) 

 

১.১ সাধারণ িথ্য:       

১.১.১  শবশ্বশবদ্যািনয়ি না : (বাাংিায়)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ইাংনিশজনি (ব্লক ক্ষিটাি):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

১.১.২ ঠিকানা: গ্রা /ক্ষ াশডাং নাং ও  ক্ষিাড:---------------------------ডাকঘি:-------------------------ইউশনয়ন----------------------    

       ওয়াড ি: ------------------ক্ষ ৌজা:------------------ উপনজিা/থানা:---------------------ক্ষজিা:---------------------শবভাগ:-----------            

       ক্ষ াবাইি:-----------ই-ক্ষ ইি:-------------------------ফ্যাক্স:---------------------শবকল্প ক্ষ াবাইি:---------------------    

        ওনয়বসাইট:--------------ক্ষটশিনফ্ান:--------------------------- শনব িািনী এিাকা (জািীয় সাংসদ):--------------------------------- 

        শনব িািনী এিাকা (নজিা নম্বি):------------------------- 

 

১.২ প্রতিষ্ঠান সাংক্রান্ত িথ্য: 

 

১.২.১  প্রশিষ্ঠাি িাশিখ : শদন  াস বছি 

    

          
 

 

১.২.২ প্রশিষ্ঠানটি ক্ষকান       

        এিাকায়? 

গ্রা ীণ-১  ক্ষজিা সদি 

ক্ষপৌিসভা-২ 

 উপনজিা সদি 

ক্ষপৌিসভা-৩ 

 উপনজিা সদি 

ক্ষপৌিসভা নয়-৪ 

 তসটি 

 ব্ পাবরশন -৫ 

 অন্যান্য ক্ষপৌি 

এিাকা-৬ 

  

 

১.২.২.১ প্রশিষ্ঠানটি কমবরা্তিটন এিাকায় অেতিি ত  না?    যাঁ-১  না-২ 

 

১.২.৩ শবশ্বশবদ্যািয়টিি িিন: সািািণ-০১  প্রনকৌিি-০২  প্রযু্শি-০৩  শবজ্ঞান ও প্রযু্শি-০৪ 

 

 ইসিাশ ক-০৫  ক্ষ শডকযাি-০৬  কৃশষ-০৭  অন্যান্য-০৮ 

 

১.২.৪  শিক্ষাথীি িিন: ক্ষছনিনদি জন্য-০১  ক্ষ নয়নদি জন্য-০২  স শিক্ষা একনে-০৩  স শিক্ষা আিাদা-০৪ 

 

১.২.৫ অনুন াদন: অনুন াদন প্রাপ্ত-০১  অনুন াদন প্রাপ্ত নয়-০২  প্রশিয়ািীন-০৩ 
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১.২.৬ সিকাশি অনুন াদননি িাশিখ : শদন  াস বছি 

          

১.৩ ব্যেিা্না সাংক্রান্ত িথ্য: 

১.৩.১ ক্ষভৌগশিক অবস্থান স িি-০১  পা াশি এিাকা-০২  সমুদ্র উপকূি-০৩  শিল্পাঞ্চি-০৪ 

 

১.৩.২ শবশ্বশবদ্যািয়টিি সানথ শবনদিী শবশ্বশবদ্যািনয়ি স ন ািা স্বাক্ষি আনছ শক?  যাঁ-১  না-২ 
 

১.৩.৩ উত্তর হাঁ হবি তেশ্বতেদ্যািয়/তেশ্বতেদ্যািয়সমূবহর নাম তিখুন: (ইাংবরতি েড় অক্বর) 

ক্রতম  নাং তেশ্বতেদ্যািবয়র নাম কেবশর নাম 

১।   

২।   

৩।   

 

১.৩.৪ তেশ্বতেদ্যািয়টির অধীন অনুষে, তেভাগ, ইনতিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবনর সাংখ্যা: 

অনুষে সাংখ্যা তেভাগ   যাম্পাস ইনতিটিউট এতিতিবয়বটড  বিি 

     

 

১.৩.৫ শবশ্বশবদ্যািয়টিি পাঠদান পদ্ধশি শক? সনািন/নকাস ি-১  ক্ষসশ স্টাি-২  অন্যান্য-৩ 

 

১.৩.৬ ক্ষসশ স্টাি পদ্ধশি  নি বছনি কিটি ক্ষসশ স্টাি ১টি  ২টি  ৩টি  ৪টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

কস শন ২: 

কভৌি সুব াগ-সুতেধা 

 

২.১ কভৌি অে াঠাবমা: 

২.১.১ শবশ্বশবদ্যািয়টিি শনজস্ব কযাম্পাস আনছ শক?  যাঁ-১  না-২ 

 

২.১.২ তেশ্বতেদ্যািবয়র িতমর ্তরমাণ (শিাাংবশ) তনিস্ব ভাড়া অন্যান্য কমাট 

     

 

২.১.৩ তেশ্বতেদ্যািবয়র ভেন সাংখ্যা তনিস্ব ভাড়া কমাট 

    

২.১.৪ কভৌি অে াঠাবমার তেেরণ: 

ক্রতম  নাং  ক্/ভেবনর প্র ার  ভেন সাংখ্যা কমাট আয়িন (েগ পফুট) 

১. কেতণ ক্   

২. প্রশাসতন  ভেন   

৩. গ্রন্থাগার   

৪. ল্যােবরটতর   

৫. ছাত্রীতনোস/ছাত্রাোস   

৬. তমিনায়িন   

৭. ব্যায়ামাগার   

৮. অতিতি ভেন   

৯. তশক্ বের োসিান   

১০.  ম প িপাবের োসিান   

১১.  ম পচারীবের োসিান   

১২. ব্যাাং  ভেন   

১৩. কমতড যাি কসন্টার   

১৪. উনু্মক্ত মঞ্চ/নাট্য মঞ্চ   

১৫. তেএনতসতস/করাভার ভেন   

১৬. মসতিে   

১৭. কেিার মাঠ   

১৮. সুইতমাংপুি   

১৯. অন্যান্য ( তে িাব )   

 সে পবমাট   

 

২.১.৫ ভাড়াকৃি অে াঠাবমার তেেরণ: 

ক্রতম  নাং  ক্/ভেবনর প্র ার সাংখ্যা কমাট আয়িন (েগ পফুট) 

১. কেতণ ক্   

২. প্রশাসতন  ভেন   

৩. গ্রন্থাগার   

৪. ল্যােবরটতর   

৫. হি/ছাত্রাোস   

৬. তমিনায়িন   

৭. ব্যায়ামাগার   

৮. অতিতি ভেন   

৯. তশক্ বের োসিান   

১০.  ম প িপাবের োসিান   



১১.  ম পচারীবের োসিান   

১২. কেিার মাঠ   

১৩. সুইতমাংপুি   

১৪. অন্যান্য ( তে িাব )   

 

২.১.৬ তেশ্বতেদ্যািবয়র আোতস  হি/কহাবিিসমূবহর সাংখ্যা ও আসন সাংখ্যা: 

ক্রতম  

নাং 

ব্যেহার ারী হি/কহাবিবির সাংখ্যা আসন সাংখ্যা আোতস  তশক্ািীর সাংখ্যা 

১ ছাত্র    

২ ছাত্রী    

 

২.২ িাইবেতর সাংক্রান্ত িথ্য: 

২.২.১ ক্ষকন্দ্রীয় িাইনেশিনি ক্ষ াট বইনয়ি সাংখ্যা:   টি 

 

২.২.২ ক্ষকন্দ্রীয় িাইনেশিনি শডশজটাি কযাটািশগাং শসনস্ট  িালু আনছ শক?  যাঁ-১  না-২ 

 

২.২.৩ গ্রন্থাগার ও ্াবঠা্ রবণর তেেরণ: 

ক্রতম  

নাং 

তেেরণ েই িান পাি অতডওতভজ্যযয়াি সামগ্রী 

১. ২০২০ সাি ্ পন্ত গ্রন্থাগার সামগ্রীর কমাট ক্রমপূতিি (Cumulative) সাংখ্যা    

২. শুধুমাত্র ২০২০ সাবি সাংগৃহীি গ্রন্থাগার সামগ্রীর সাংখ্যা    

৩. ২০২০ সাবি গৃহীি (Subscribed) ইবি রতন  পুস্ত  ও সমতয় ীর সাংখ্যা    

৪. অন্যান্য    

 

  



কস শন ৩ ( ): 

তশক্ািী সম্পত পি িথ্য 

৩.১ তেষয়তভতত্ত  তশক্ািী সাংখ্যা: 

৩.১.১ তেষয়, েষ প ও তিঙ্গতভতত্ত  তশক্ািীর সাংখ্যা 

তেভাগ/তেষয় 

এর নাম 

১ম 

েবষ প 

ভতিপর 

আসন 

সাংখ্যা 

২০২১ 

তশক্ািীর সাংখ্যা 

ত্এইচতড 

তশক্ািীর 

সাংখ্যা 

তেবেশী 

তশক্ািীর সাংখ্যা 
স্নাি  সম্মান স্নািব াত্তর 

এম এস 

এমতিি 

তশক্ািী 

১ম েষ প ২য় েষ প ৩য় েষ প ৪ি প েষ প ১ম েষ প কশষ েষ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

-চিমান- 



 

 

তেভাগ/তেষয় 

এর নাম 

১ম 

েবষ প 

ভতিপর 

আসন 

সাংখ্যা 

২০২১ 

তশক্ািীর সাংখ্যা 

ত্এইচতড 

তশক্ািীর 

সাংখ্যা 

তেবেশী 

তশক্ািীর সাংখ্যা 
স্নাি  সম্মান স্নািব াত্তর 

এম এস 

এমতিি 

তশক্ািী 

১ম েষ প ২য় েষ প ৩য় েষ প ৪ি প েষ প ১ম েষ প কশষ েষ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

প্রিম অনুষবের নাম এোং ঐ অনুষবের অন্তর্ভ পক্ত তেভাগ ো তেষবয়র না তিবে ডান তেব র  িামগুবিা পূরণ  রুন। এভাবে স ি অনুষে এোং তেষবয়র িথ্য সতিবেশ  রুন। প্রবয়ািবন অনুরু্ ছব  পৃি   াগি ব্যেহার  রুন। 

  



কস শন ৩ (ে): 

তশক্ািী সম্পত পি িথ্য 

 

৩.২ তেবেশী তশক্ািী সাংখ্যা: 

৩.২.১ তেভাগ , েষ প ও তিঙ্গতভতত্ত  তেবেতশ তশক্ািীর সাংখ্যা  

কেবশর 

নাম 

তেশ্বতেদ্যািয় 

প্রেত্ত বৃতত্ত/তনি 

কেবশর 

বৃতত্ত/আন্তপিাতি  

সাংিা/অন্যান্য 

স্নাি  সম্মান স্নািব াত্তর 
এমএসতস 

এমতিি ত্এইচতড 
তশক্ািীর সাংখ্যা 

  ১ম েষ প ২য় েষ প ৩য় েষ প ৪ি প েষ প ১ম েষ প কশষ ্ে প 

  কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

কমাট                   

 



৩.৩ তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

৩.৩.১ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত স্নাি  (্াস) ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

স্নাি  (্াস) 

তে এ (্াস)      

তে এস এস (্াস)      

তে  ম (্াস)      

তে তে এ      

তে এসতস (্াস)      

তে এসতস (্াস) গাহ পিয অি পনীতি      

এি এি তে (্াস)      

তে এড (্াস)      

তে এ (কপাট পস)      

তে এ (সাংগীি)      

তে এি এ      
 

৩.৩.২ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত স্নাি  (সম্মান) ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

স্নাি  (সম্মান) 

তে এস (সম্মান)      

তে এস এস (সম্মান)      

তে  ম (সম্মান)      

তে তে এ (সম্মান)      

তে এসতস (সম্মান)      

তে এসতস (সম্মান) গাহ পিয অি পনীতি      

তে এসতস (িাবম পতস সম্মান)      

এি এি তে (সম্মান)      

তে এড (সম্মান)      

তে এি এ (সম্মান)      

তে ইউ আর ত্      

 

৩.৩.৩ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত স্নাি  ( াতরগতর ও প্রযুতক্ত) ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

স্নাি  ( াতরগতর ও প্রযুু্তক্ত) 

তে এস এস (্াস)/ সম্মান 

(প্রব ৌশি, চম প, েস্ত্র, তসরাতম , 

সামতর , কৃতষ ও সমতুল্য) 

     

তে এসতস (তচত ৎসা ও সমতুল্য), 

কহাতমও ও ইউনাতন, তেতিএম 

     

এম তে তে এস      

তে তড এস      

 

 

 

 

 

 

 



৩.৩.৪  ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত স্নািব াত্তর ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

স্নািব াত্তর 

এম এ      

এম এস এস      

এম  ম      

এম তে এ      

এম এসতস/এমএস      

এম এসতস (িাবম পতস)      

এম এসতস (গাহ পিয অি পনীতি)      

এম এড      

এম এি এ       

এম এম এড      

এি এি এম      

এম তড এস      

 

৩.৩.৫ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত স্নািব াত্তর ( াতরগতর ও প্রযুতক্ত) ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

স্নািব াত্তর ( াতরগতর ও প্রযুতক্ত) 

এম এসতস (প্রব ৌশিী      

এম এসতস (কৃতষ)      

এম আই টি      

 

৩.৩.৬ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত এম এস/এম তিি/ত্এইচতড ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

এম এস/এম তিি/ত্এইচতড ্ পায় 

এম এস      

এম তস এইচ      

এম তস তস এস      

এম তড      

এম তিি      

এম তিি (কমতড যাি)      

ত্এইচতড      

 

৩.৩.৭ ২০২০ সাবির িানুয়াতর কিব  তডবসম্ববরর ্ পন্ত তডবলামা  ্ পাবয় তডগ্রীপ্রাপ্তবের ্তরসাংখ্যান: 

তডতগ্রর নাম তেষয় কসশন 
্রীক্ািী উত্তীণ প 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী 

তডবলামা 
তডবলামা      

ক্াি গ্রযাজ্যবয়ট তডবলামা      

প্রবয়ািন অনু ায়ী ছ  সম্প্রসারণ  রুন। 

  



কস শন ৪ ( ): 

তশক্  সাংক্রান্ত িথ্য 

 

৪.১ তশক্  সাংখ্যা: 

৪.১.১ তেভাগ/তেষয়, ্েতে ও তিঙ্গতভতত্ত   ম পরি ও েন্ড ািীন তশক্  সাংখ্যা 

ক্রতম  

নাং 

তেভাগ/তেষয় এর 

নাম 

অধ্যা্   ম পরি সহব াগী অধ্যা্   ম পরি সহ ারী অধ্যা্   ম পরি প্রভাষ   ম পরি 

উচ্চির তডতগ্রধারী তশক্ব র 

সাংখ্যা 
তেবেতশ 

তশক্  সাংখ্যা 
এম তিি ত্এইচতড 

কমাট মতহিা েন্ড ািীন কমাট মতহিা েন্ড ািীন কমাট মতহিা েন্ড ািীন কমাট মতহিা েন্ড ািীন কমাট মতহিা কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  



কস শন ৪ (ে): 

তশক্  সাংক্রান্ত িথ্য 

 

৪.২ গবেষণা সাংক্রান্ত: 

৪.২.১ গবেষণা  াবি তনবয়াতিি তশক্  সাংক্রান্ত িথ্য 

অনুষে 

এর নাম 

তেভাগ এর 

নাম 
্েেী 

পূণ প ািীন গবেষ  েন্ড ািীন গবেষ  তেবেতশ তশক্  সে পবমাট 

কমাট মতহিা 

অি পায়ন সাংক্রান্ত িথ্য: তশক্া 

মন্ত্রণািয়-১, অন্যান্য মন্ত্রণািয়-২, 

অন্যান্য সর াতর সাংিা-৩, তেবেতশ 

সাংিা-৪, অন্যান্য-৫ (নাম উবেে 

 রুন) 

কমাট মতহিা 

অি পায়ন সাংক্রান্ত িথ্য: তশক্া 

মন্ত্রণািয়-১, অন্যান্য মন্ত্রণািয়-২, 

অন্যান্য সর াতর সাংিা-৩, তেবেতশ 

সাংিা-৪, অন্যান্য-৫ (নাম উবেে 

 রুন) 

কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

  অধ্যা্            

সহব াগী অধ্যা্            

সহ ারী অধ্যা্            

প্রভাষ            

অন্যান্য গবেষ            

  অধ্যা্            

সহব াগী অধ্যা্            

সহ ারী অধ্যা্            

প্রভাষ            

অন্যান্য গবেষ            

 

 



কস শন ৪ (গ): 

তশক্  সাংক্রান্ত িথ্য 

 

৪.৩ ্েতেতভতত্ত  তশক্  সাংখ্যা: 

৪.৩.১ তিঙ্গ ্েতেতভতত্ত  তনয়তমি ও েন্ড ািীন তশক্  সাংখ্যা: 

্েতে 
অনুবমাতেি 

্ে সাংখ্যা 

 ম পরি তশক্  

সাংখ্যা 

েন্ড ািীন/চুতক্ততভতত্ত /

এডহ  তশক্  সাংখ্যা 

উচ্চির প্রতশক্বণর 

িন্য তেবেবশ অেিান 
তেবেশী তশক্  সাংখ্যা 

কমাট মতহিা কমাট মতহিা কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

অধ্যা্           

সহব াগী অধ্যা্           

সহ ারী অধ্যা্           

প্রভাষ           

টিতচাং এতসিযান্ট          

তভতিটিাং প্রবিসর          

অনারাতর প্রবিসর          

ইতমতরটাস প্রবিসর          

অন্যান্য          

প্রবয়ািন অনু ায়ী ছ  সম্প্রসারণ  রুন। 

 

৪.৪ তশক্  সাংখ্যা: 

৪.৪.১ আোতস  সুতেধাপ্রাপ্ত তশক্ ,  ম প িপা ও  ম পচারীবের সাংখ্যা ২০২১ 

্েতে 
আোতস  সুতেধা প্রাপ্ত সাংখ্যা 

কমাট মতহিা 

তশক্    

 ম প িপা   

তৃিীয় কেতণর  ম পচারী   

চতুি প কেতণর  ম পচারী   

সে পবমাট   

 

 

৪.৪.২  ম পরি তশক্ /তশতক্ া  ম প িপা ও  ম পচারীর সাংখ্যা ও আোসন সম্পত পি িথ্য: 

ক্রতম  

নাং 
তশক্ /তশতক্ া,  ম প িপা ও  ম পচারী 

 ম পরি তেবেবশ উচ্চির প্রতশক্বণ আবছ 

কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

১. উ্াচা প     

২. উ্-উ্াচা প     

৩. ক াষাধ্যক্     

৪. করতিস্ট্রার     

৫. উ্-করতিস্ট্রার     

৬. সহ ারী করতিস্ট্রার     

৭. ্রীক্া তনয়ন্ত্র      

৮. উ্-্রীক্া তনয়ন্ত্র      

৯. সহ ারী ্রীক্া তনয়ন্ত্র      

১০. িাইবেতরয়ান     

১১. উ্-িাইবেতরয়ান     

১২. সহ ারী িাইবেতরয়ান     

১৩. ১ম কেতণর  ম প িপা     

১৪. ২য় কেতণর  ম প িপা     

১৫. ৩য় কেতণর  ম পচারী     

১৬. ৪ি প কেতণর  ম পচারী     

*১ম কেতণর  ম প িপা: ডাক্তার ও ইতিতনয়ার ও অন্যান্য ্েসহ উ্বর উতেতেি ্ে ব্যতিি স ি  ম প িপা। 



কস শন ৫ 

গবেষণা প্র ল্প, প্র াশনা এোং আয়-ব্যয় সাংক্রান্ত িথ্য 

 

৫.১ গবেষণা/প্র াশনা: 

৫.১.১ ২০২০ সাবি সমাপ্ত গবেষণা/প্র াশনার তেেরণ: 

গবেষণা/প্র াশনা (প্র াতশি ও অপ্র াতশি)-এর তেেরণ সাংখ্যা 

তনিস্ব ও সর াতর অি পায়বন ্তরচাতিি গবেষণা প্র ল্প  

কেবশর তেতভি সর াতর ও কেসর াতর প্রতিষ্ঠাবনর আতি প  সহাবে ্তরচাতিি গবেষণা প্র ল্প  

তেবেতশ সাংিার সাহাবে ্তরচাতিি গবেষণা প্র ল্প  

মািাস প ্া পাবয় অতভসন্দভপ (Thesis)  

এমতিি ্ পাবয় অতভসন্দভপ  (Thesis)  

ত্এইচতড ্ পাবয় অতভসন্দভপ (Thesis)  

ত্য়ার তরতভউকৃি কেতশ এোং তেবেতশ সামতয় ীবি প্র াতশি প্রেন্ধ  

প্র াতশি ত্য়ার তরতভউকৃি সামতয় ী  

প্র াতশি েই  

প্র াতশি ইবি রতন  সামতয় ী/েই  

সে পবমাট  

 

৫.২ োবিট সাংক্রান্ত: 

৫.২.১ ২০২০-২০২১ অি প েছবর গবেষণা োবি ব্যবয়র ্তরমাণ: 

উৎস ব্যবয়র ্তরমাণ (টা ায়) ব্যবয়র  ি শিাাংশ 

রািস্ব েরাদ্দ   

উিয়ন েরাদ্দ   

তনিস্ব আয়   

তেবেতশ উৎস কিব  প্রাপ্ত   

অন্যান্য উৎস কিব  প্রাপ্ত   

সে পবমাট ব্যয়=   

 

৫.২.২ ২০২০-২০২১ অি প েছবর তেশ্বতেদ্যািবয়র োবিবটর অবি পর উৎস ও টা ার ্তরমাণ 

ক্রতম  নাং উৎস অবি পর ্তরমাণ (টা া) 

১. UGC হবি অনুোনপ্রাপ্ত  

২. তনিস্ব আয়  

৩. তেবশষ উিয়ন েরাদ্দ  

৪. অন্যান্য  

 সে পবমাট অি প=  

 

৫.২.৩ ২০২০-২০২১ অি প েছবর তেতভি োবি কমাট ব্যবয়র তেেরণ: 

ক্রতম  নাং োি টা ার ্তরমাণ (ব্যয়) োবিবটর  ি শিাাংশ 

১. তশক্া   

২. গবেষণা   

৩. কেিন ভািা   

৪. গবেষণা বৃতত্ত   

৫. ্তরেহন   

৬. তেদ্যযৎ   

৭. অে াঠাবমাগি উিয়ন ও রক্ণাবেক্ণ   

৮. তচত ৎসা   

৯. অন্যান্য   

 সে পবমাট ব্যয়=   

প্রবয়ািন অনু ায়ী ছ  সম্প্রসারণ  রুন। 

৫.২.৪ ২০২০-২০২১ অথ ি বছনি শিক্ষাথী প্রশি ব্যয় (টাকায়): ------------------------------টা া  



 

কস শন ৬ 

ক াতভড-১৯ ( বরানা)  াবি গৃহীি ব্যেিা সাংক্রান্ত িথ্য 

 

 

৩.১৩ ক াতভড-১৯ সাংক্রান্ত   

৩.১৩.১  বরানা ািীন তশক্ািীবের    

্ড়াবশানার কক্বত্র আ্নার 

প্রতিষ্ঠাবনর ভূতম া  ী তছি? 

অনিইন ক্লাবসর 

আবয়ািন  রা হবয়বছ-

১ 

তশক্ািীবের ্ড়াবশানার তেষবয় 

কটতিবিাতন  িোরত   রা হবয়বছ-

২ 

ি ডাউবনর  ারবণ ক ান 

উবদ্যাগ কনওয়া  ায়তন-৩ 

অনিাইবন 

্রীক্া কনওয়া 

হবয়বছ-৪ 

 

 

৩.১৩.২ সাংসে কটতিতভশবন প্রচাতরি তশেন-কশোবনা  া পক্রবম 

আ্নার তশক্া প্রতিষ্ঠাবনর তশক্ািীবের অাংশগ্রহণ ক মন? 

  সবন্তাষিন  -১  কমাটামুটি-২  সবন্তাষিন  নয় -৩ 

 

৩.১৩.৩ স্বাস্থযশবশি শনশিি কনি পাঠদান কা িি  পশিিািনা কিা সম্ভব শক না?  যাঁ-১  না-২ 

 

 

৩.১৩.৪  বরানায় আক্রান্ত তশক্ািী, তশক্  ও  ম পচারীবের িথ্য: তশক্ািী তশক্   ম পচারী 

 কমাট ছাত্রী কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

       

 

৩.১৩.৫  বরানায় মৃতুযেরণ ারী তশক্ািী, তশক্  ও  ম পচারীবের িথ্য: তশক্ািী তশক্   ম পচারী 

 কমাট ছাত্রী কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

       

 

 

 

৩.১৩.৬ কদরানার টিকাগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্ মচারীদের তথ্য 

শিক্ষার্থী(সংখ্যা) শিক্ষক(সংখ্যা) কর্ মচারী(সংখ্যা) 

১ ড াজ ২ ড াজ ১ ড াজ ২ ড াজ ১ ড াজ ২ ড াজ 

কমাট ছাত্রী কমাট ছাত্রী কমাট মতহিা কমাট মতহিা কমাট মতহিা কমাট মতহিা 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিিিার সাবি প্রশ্নমািা পূরণ  রার িন্য আ্নাব  ধন্যোে 

 

 

 

 

 করতিস্ট্রাবরর স্বাক্র:  

সীি:  

িাতরে:  

  

  

 

  

  প্রতিষ্ঠান প্রধাবনর সীি 


